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For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds 

   

Husk at give os besked, hvis du får ny e-mail adresse, eller hvis vi ikke har din 

e-mail adresse. Send en mail til 087@dlf.org. 

I tilfælde af, at der ved et arrangement er et begrænset antal pladser, fx pga. 

busstørrelse, besættes pladserne i den rækkefølge, tilmeldingerne sker. 
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Foredrag d. 22/3 2023 kl. 19 I Årup Bio 

Bredgade 73 -75. Dørene åbnes 18.30 

 
Et samarbejde mellem Industriens Foredragsforening i Aarup og 
pensionistudvalget i Vends Herreds Lærerkreds  

 

Kriserne i det engelske 
demokrati i nyere tid, særligt 
efter 2015 
 

Foredrag ved lektor på Syddansk 
Universitet Casper Sylvest.  
 

Casper vil bl.a. sige noget om  
Det særlige engelske valgsystem med flertalsvalg i enkeltmandskredse  
Det engelske demokrati efter 1945 - hvilke partier har domineret? 
Kriserne efter 2016 - og bl.a. om følgerne af brexit  
Uroen hos de konservative 
Sammenhængskraften i det britisk-engelske samfund   
 

Der er fri entré for medlemmer af Danmarks Lærerforening og ledsagere, 

kaffe kan købes. 

Tilmelding senest d. 1. marts 2023 
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Sommertur d. 1. juni til museet ”Flugt” i Oksbøl og  

Filsø naturområde 

 

Sommerudflugten for Vends herreds Lærerkreds’ pensionistgruppe går i år til Oksbøl 

– Filsø egnen 

 

Vi skal først besøge det nye museum ”Flugt”. Museet åbnede i juni 2022 og har fået 

mange rosende anmeldelser. 

 

FLUGT er et museum, der er dedikeret til flygtninges historier. Udover historien om 

de tyske flygtninge fra Anden Verdenskrig fortæller FLUGT historien om de sidste 

hundrede års flygtningestrømme, der har ramt Danmark. 

 

 

Vi ankommer til museet kl. 10, og efter et introduktionsforedrag går man på egen 

hånd rundt i de spændende udstillinger med en audioguide. Der er både indendørs og 

udendørs oplevelser 

 

Kl. 12 er der frokost i museets restaurant. Efter frokost kører vi til Filsø Naturcenter 

 

Gå på lydvandring i den tidligere 

flygtningelejr, der i dag er plantage, 

men med vejene bevaret 
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Omkring kl. 13.30 er vi ved naturcenteret, hvor en naturguide fortæller om det 

smukke og helt specielle naturområde. Hvis man har lyst, kan man blive sat af bussen 

på den vestre ende af Filsø og selv gå over Filsø Dam, mens andre kan tage bussen 

Efter denne dejlige oplevelse kører vi mod Middelfart med en kaffepause undervejs 

Vi kører med Ejby Busser, som vi plejer. Vi starter i Ejby kl. 8.00, samler op ved 

motorvejsparkeringspladserne ved Nr. Aaby kl. 8.15 og Middelfart kl. 8.25. 

Derefter går turen til Oksbøl med en kop kaffe og et rundstykke undervejs.  

Vi regner med at være i Oksbøl ved 10-tiden. 

Omkring kl. 15 kører vi mod Middelfart, Nr. Aaby og Ejby, hvor vi er fremme ved 

18-tiden.  

 

Pris: Medlemmer og ledsagere kr. 350 

 

Tilmelding senest mandag, den 8. maj 2023. 

I bedes give besked om, hvor I står på bussen. 

 

  



 

_______________________________________________________________________________________ 

Tilmelding til Vends Herreds Lærerkreds  
Tlf: 64 41 48 18 Email: 087@dlf.org 

Indbetaling til reg. nr.:0400 og konto nr.: 109 000 5657 (husk at angive navn)  
eller via MobilePay på 64055 

Aktivitetskalender for 2023 

For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds 

 

Frøbjerg Festspil – ”Shrek” 

15. august kl. 18.00 – 22.30 

Traditioner er værd at samle på, når de er gode, og den årlige tur til Frøbjerg Festspil 

hører så absolut til i den kategori. 

I år hedder forestillingen Shrek – The Musical 

Udover en festlig og sjov historie kan vi vanen tro forvente masser af god musik og 

flotte danseoptrin. Musicalversionen bygger på animationsfilmen af samme navn, og 

filmen blev en stor succes, da den vendte op og ned på vores gængse opfattelse af de 

elskede eventyrfigurer. Shrek er jo ikke lige prototypen på en eventyrhelt, men den 

frække trold vinder hurtigt vores sympati, og moralen er ikke til at tage fejl af. 

Selvom ens udseende og væsen spænder lidt ben, kan man godt være god nok. 
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Med Shrek har Frøbjerg Festspil ramt en forestilling, der i den grad appellerer til hele 

familien. Den vil gå rent ind hos både børn, forældre og bedsteforældre. 

Vi mødes i egne biler kl. 18 til spisning ved P-pladsen på Frøbjerg. Frøbjerg med 

skuespilpladsen ligger lige efter Frøbjerg Samlingshus, Frøbjergvej 76, 5560 Aarup - 

man kan ikke undgå at se højen og P-pladsen ca. 100 m. længere mod øst. 

Forestillingen er kl. 20 – 22.30 

Hvis der er behov for det, kan man blive kørt op på bjerget/skuespilpladsen med 

traktor og vogn, da det er en drøj stigning. 

Pris: Medlemmer og ledsagere kr. 250 for skuespil og mad – særdeles billigt. 

Tilmelding senest 26. juni 
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Fællesarrangement med Nordfyns og Vestfyns Lærerkredse 

ligger i efteråret 2023 

Nærmere info sendes senere på mail. 
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Julefrokost 2023 
4. december kl. 12.00 

på Sixtus 

 

 

Vi skal som sædvanligt hygge os med god mad, lidt underholdning samt fællessang. 

Før frokosten vil der blive afholdt et kort møde, hvor der skal vælges medlemmer til 

pensionistudvalget og Pensionistforum Fyn.  

Pris: Medlemmer og ledsagere kr. 250 

Tilmelding senest d. 20.nov.  

 

Vi glæder os til at se jer til julefrokosten. 

Hilsen pensionistudvalget ved Vends Herreds Lærerkreds. 


